Nro

L9

Kpl

2

Väline

Jousikeinu, sininen + teräs

Turva-alue ja putoamiskorkeus, välineen
tulee mahtua liitteessä 3 esitetylle turvaalueelle

Kalusteen määrittely / ominaisuudet
(Annetut mitat ovat noin -mittoja. Välineen
tulee sopia annetulle turva-alustalle.)

Turva-alue: halk. 350 cm
Välineen suurin putoamiskorkeus: 63,5 cm

Ruostumattomasta teräksestä ja sinisestä
muovista valmistettu jousikeinu, jossa
lieriömäinen, sininen, muovinen lankapuolan
muotoinen istuinosa, jonka etuosassa suuri
renkaan muotoinen teräksinen kahvaosa,
istuinosa on kiinnitetty alaosastaan
metalliseen, kierrejousijalkaan.

Esimerkkituote (Tarjotun tuotteen
Käyttäjä-ikätulee vastata esimerkkituotteen
ryhmä
muotokieltä ja toimintoja.)

Materiaalit, kulutusosat

Väritys

Ruostumaton teräs, muovi. Ei näkyviä kiinnityksiä

ruostumaton teräs,
sininen muovi

yli 3 v

Muovia, metallia

sininen, punainen,
keltainen, metalli

yli 2 v

Mitat: Pituus 59 cm, leveys 43,5 cm, korkeus
93 cm

L10

1

Hiekkaleikkipöytä

Vapaa alue: 360 cm

Pyöreä muovinen kaksitasoinen
hiekkaleikkipöytä, Ø 60 cm. Ylempi taso
sininen, alempi punainen. Levyissä on
erikokoisia pyöreitä aukkoja. Ylemmässä
pöytälevyssä on kiinni keltainen muovinen
torvi, joka kapenee keskelle, alaosastaan
kapeampi kuin yläosasta. Pöytälevyt on
kiinnitetty metallijalkaan. Pöytälevyt ovat
pyöritettäviä. Jalassa on maa-ankkurointi.
Korkeus 56 cm asennettuna.

L11

1

Keinuteline, jossa
lautaistuin ja turvaistuin

Turva-alue: 739 x 315 cm
Välineen suurin putoamiskorkeus: 120 cm

L12

1

Kaarikiipeilytunneli

Turva-alue: 1010 x 833 cm, 72,1 m²
Välineen suurin putoamiskorkeus: 250 cm

L13

1

Karuselli

Turva-alue: halk. 606 cm.
Välineen suurin putoamiskorkeus: 60 cm.

Teräksinen, maalattu keinuteline ja musta
turvaistuin ja keinulautaistuin.
Keinun korkeus 227 cm, leveys 367 cm.
Ketjujen pituus noin 160 cm, vahvuudeltaan 6
mm.

Teline maalattua terästä. Ketjut kiillotettua austeniittista
teline
ruostumatonta terästä. Ketjuissa suojaavat muovipäällysteet. tummanharmaa RAL
Turvaistuinten rungot ovat alumiinia ja päällysteet kumia.
7024, istuimet
mustia, ketjut RST,
ketjujen suojat
mustat

yli 1 v

Kiipeiltävä kaarikiipeilytunneli muodostuu
kahdesta kaarevasta maahan upotettavasta
terästangosta ja putkimaisesta, päistään
levenevästä köysiverkko-osasta, sekä
päädyissä pystysuorassa kiipelyotteelliset
köydet. Korkeus 250 cm, pituus 590 cm.

Kaaret terästä, teräsvahvisteiset köydet, muoviset
kiipeilyotteet

kaaret terästä,
t.siniset köydet ja
kiipeilyotteet

yli 5 v

Jalat maalaamatonta
terästä, rengas
tummansininen,
jossa 6 oranssia
raitaa ja yksi vihreä.

6-15 v

punainen, teräs

3-6 v

Kalteva renkaan muotoinen muovipäällysteinen Jalat terästä, rengas PE-muovia.
karuselli. Karuselliin mahtuu useita leikkijöitä
yhtäaikaa.
Lautasen halkaisija 206 cm, välineen korkeus
60 cm.
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1

Keinulauta

Turva-alue: 494 cm x 244 cm
Välineen suurin putoamiskorkeus: 100 cm

Teräksinen kaaren muotoinen keinulauta
punaisilla muovi-istuimilla, teräksiset kahvat.
Korkeus 72 cm kahvaan, 55 cm istuimeen,
pituus 294 cm

Terästä, istuimet muovia

Nro

Kpl

Väline

Turva-alue ja putoamiskorkeus, välineen
tulee mahtua liitteessä 3 esitetylle turvaalueelle

Kalusteen määrittely / ominaisuudet
(Annetut mitat ovat noin -mittoja. Välineen
tulee sopia annetulle turva-alustalle.)

Materiaalit, kulutusosat

Väritys

Esimerkkituote (Tarjotun tuotteen
Käyttäjä-ikätulee vastata esimerkkituotteen
ryhmä
muotokieltä ja toimintoja.)

L15

1

Pesäkeinu

Turva-alue: 700 x 330 cm
Välineen suurin putoamiskorkeus: 176 cm

Terästolpat, joiden päissä alumiiniset maalatut Tolpat maalattua terästä ja maalattua alumiinia, pesäistuin
pallot. Pesäkeinun reunat terästä, joka peitetty metallivahvisteista polyester-köyttä
köydellä, istuinosa köyttä, ripustus köysillä.
Pesäkeinun istuimen halkaisija n. 120 cm.
Korkeus 210 cm. Leveys 330 cm.

köydet musta, tolpat
RAL 9017 Traffic
black
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1

Kompassi + tolppa

Turva-alue: Välineen suurin putoamiskorkeus: 0

Kompassi, kiinnitetään tolppaan

Korkeapainelaminaattilevy

sininen, valkoinen

L17

1

Kaukoputki + tolppa

Turva-alue: Välineen suurin putoamiskorkeus: 0

Kaukoputki kiinnitetään tolppaan

terästä

musta, teräs

L18

1

Liukumäki

Turva-alue: 641 x 350 cm
Välineen suurin putoamiskorkeus: 216 cm

Teräksinen liukumäki, jossa kiipeämisportaat ja Ruostumaton teräs
kaarevat käsijohteet teräksestä. Pituus 294
cm, leveys 54 cm, korkeus 124/216 cm. Turvaalue 18.2m2

teräs, tolppien päät
vaaleanvihreät

Teräksinen, maalattu juoksuesteaitatolppa +
köysi, pulverimaalattu sinkkipohja, korkeus
900mm, tolppaväli 2m

tolpat musta RAL
9005, köydet sininen

1+

Kolmiseinäinen, päädyistä kolmion muotoinen Ruostumatonta terästä
jalkapallomaali ruostumattomasta teräksestä,
päätytolpat ø101,6 mm, seinät ohuemmista
terästangoista. Leveys 320 cm, syvyys 100 cm,
korkeus 212 cm

ruostumaton teräs

0+

Kalusteen määrittely / ominaisuudet

Väritys

8,5m Juoksuesteaita

MA

NRO kpl

2

Jalkapallomaali

Turva-alue: Välineen suurin putoamiskorkeus: 0

Tolpat maalattua terästä, teräsvahvisteiset köydet

Materiaalit, kulutusosat

yli 3 v

yli 3 v

Esimerkkikuva

Nro

PE2

PE3

Kpl

2

3

Väline

Aurinkosohva jatkettu
versio

Kivimäinen penkki

PE4

1

Pyöreä penkki

PO

54

Pollari/pyöräteline

Turva-alue ja putoamiskorkeus, välineen
tulee mahtua liitteessä 3 esitetylle turvaalueelle
-

-

-

Kalusteen määrittely / ominaisuudet
(Annetut mitat ovat noin -mittoja. Välineen
tulee sopia annetulle turva-alustalle.)

Materiaalit, kulutusosat

Väritys

Aurinkosohva, jatkettu versio, pituus 3000,
Maalatut puiset istuinosat ja teräksiset jalat.
puuosat maalattu: tummanharmaa, Pitkä jalka,
upotus 100 mm maan alle. Penkit kiinnitetään
maan alle asennettaviin betonipalkkeihin.
Betonipalkin päällä oltava 100 mm puiston
pintarakennekerroksia.

puuosat: maalattu,
tummanharmaa RAL
7021

vapaamuotoinen sileäpintainen kivipenkki
kiillotettu pinta, marmori Vellutto

musta/tummanharm
aa betoni marmori
vellutto käsittelyllä

betoni/valumarmori, HPC Vellutto

metalliosat:
maalattu,
tummanharmaa Noir
200 Sablé

mitat 2000 x 1550 x 515 mm (korkeus)

antigraffitti käsittely

renkaan muotoinen puinen penkki, metallijalat, W-wood, metalli
istuinsyvyys 500 mm, penkin halkaisija 5000
mm, korkeus 450. Penkki upotetaan
hiekkalaatikon reunukseksi.

metalliosat RAL
7021

Hiekkavalettu, alumiininen, pulverimaalattu
upotettava pollari/pyöräteline. Päässä rengas,
johon pyörän voi kiinnittää. Jalka alaspäin
levenevä kartio.

Maalattu hiekkavalettu alumiini

tummanharmaa Noir
200 Sablé

polyuretaanilla päällystetty teräs

keltainen

Mitat: [l / k / s ] Pyöräteline 45 / 900 / 270 mm

YPo

8

Ympyräpollari/pyöräteline

-

Läpivärjätty polyuretaani päällys, teräksenen
pollari/pyöräteline. Päässä rengas, johon
pyörän voi kiinnittää.

Mitat: 70 / 800 mm, renkaan aukko:Ø 570 mm

perusta maalattu
alumiinin harmaaksi
RAL 9006

Esimerkkituote (Tarjotun tuotteen
Käyttäjä-ikätulee vastata esimerkkituotteen
ryhmä
muotokieltä ja toimintoja.)

